
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี   ๒๕62 
เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  ๒๕62  เวลา  10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

....................................................................................................................................................... ..................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑.   นายอนันต์   อับดุลรอมาน  ประธานสภาเทศบาล 

2.   นายเกษม   บุญทิพย์   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.   นายไพศาล   เบ็ญจุฬามาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.   นายอมรัน   อุเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5.   นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.   นายยาวาร ี   บินสอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.   นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.   นายแวสดี   แวอูเซ็ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.   นายจริน   ดิสระ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายเรวัต   อุมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาล  

 12 .นายมานะ   บุญรัตนพิศุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

13. นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

14. นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
-  นายเจ๊ะอาแซ  เจ๊ะแว   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นางสุชาดา   พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

2.   นายพีรวัส   เตชัสพัชรพงษ์  รองนายกเทศมนตรี 
 3.   นายสมโภช   เจนพาณิชพงศ์  รองนายกเทศมนตรี 
 4.   นายอภิเชษฐ  เจ๊ะอูมา   รองนายกเทศมนตรี 
 5.   นายอาบูบากา  สมัยบารมี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6.   นายอับดุลคานา  อับดุลคาลิค  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7.   นางยุคล   วิไลรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8.   นายณรงค์   นิคมรัตน์  ปลัดเทศบาล 
 9.   นางสาวอารมณ ์  พิรุณ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

10. นายสุนทร   เพ็ชรคง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
11. นายพิทักศิษย์  พานิชธนาคม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 12. นายไพรัตน์   คงหมั่น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 13. นายอิสมะแอ  ยูนุห์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 14. นางสาวนันทิยา  ถ  าเจริญ   (แทน) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 15. นางจินดา   อินทร์สุวรรณ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

16. นางไรดา   กะจิ   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 17. นางวาสนา   น้อยด า   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 18. นางศศิธร   มะสามะ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นางสาวพาขวัญ   เมืองสาคร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลวันนี  เป็นการประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62   สมาชิกมาประชุม 13 

ท่ าน  ค รบ อ งค์ ป ระ ชุ ม แ ล้ ว  ข อ เรี ย น เชิ ญ คุ ณ เก ษ ม   บุ ญ ทิ พ ย์                
รองประธานสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญ
พุทธศาสนิกชนโปรดยืนขึ น และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอนันต์        
อับดุลรอมาน ประธานสภาเทศบาลขึ นปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62  บัดนี   สมาชิกมาครบองค์

ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไปนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ   แนะน าผู้จัดการสถานธนานุบาลคนใหม่ นางไรดา  กะจิ  ขอเชิญแนะน าตัว 
     ด้วยครับ 
 

นางไรดา   กะจิ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล   ดิฉันนางไรดา  กะจิ  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง  อ าเภอเมือง   

จังหวัดแพร่ มาด ารงต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง 
สุไหงโก-ลก ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ขอบคุณครับ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับนางไรดา   
ประธานสภาเทศบาลฯ   กะจิ  ผู้จัดการสถานธนานุบาลคนใหม่ นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 23 กันยายน  2562 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน     ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ   เมืองสุไหงโก-ลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1  ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบครับ ซึ่ง
รายงาน การประชุมไดจ้ัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ ช่วยตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะ
ครับ รายงานการประชุมทั งหมด 22 หน้า มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข       
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับนี  ขอให้ยกมือครับ 
ขอบคุณครับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฉบับนี  ขอให้ยก
มือครับ ไม่มีนะครับ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม สมาชิกฯ รับรอง   12   เสียง   
สมาชิกฯ ไม่รับรอง   -    เสียง   
งดออกเสียง     -    เสียง 

 (มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง     
สุไหงโก-ลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เม่ือวันที่ 
23  กันยายน  2562)  

 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอ

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลกเนื่องจาก
สมาชิกสภาเทศบาลได้ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งลงแล้ว ซึ่งมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบฯ 
เดิม นั้น 

จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก จ านวน ๓ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 (๑) โดยกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พิจารณาต่อไปนางสุชาดา  พันธ์นรา  
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี เนื่องจากคณะกรรมการฯ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ชุดเดิม จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายเกษม  บุญทิพย์  2.นายเรวัต 

อุมา 3.นายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ ได้ครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง
ลงแล้ว ซึ่งมีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี  (ตามระเบียบฯ เดิม)         
จึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ขอเชิญ ครับ เชิญคุณธนภัทร     
พีรนันทสิทธิ์  ครับ 
 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อคุณเรวัต  

อุมา   เป็นคณะกรรมการคนที่ 1  ขอบคุณครับ 
/นายอนันต์... 



-4- 
 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ  (สมาชิกฯ รับรองถูกต้องนะครับ)  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการคนที่ 1 อีกไหมครับ 

(ไม่มีนะครับ) เป็นอันว่า คุณเรวัต   อุมา  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
คนที่ 1 ตามที่สมาชิกฯ เสนอมา  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ
คณะกรรมการคนที่ 2 ครับ  เชิญคุณธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ ครับ 
 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ       

คุณเกษม  บุญทิพย์   เป็นคณะกรรมการคนที่ 2  ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ  (สมาชิกฯ รับรองถูกต้องนะครับ)  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการคนที่ 2 อีกไหมครับ 

(ไม่มีนะครับ ) เป็น อันว่า คุณ เกษม  บุญทิพย์   ได้ รับคัด เลือกเป็ น
คณะกรรมการคนที่  2 ตามที่สมาชิกฯ เสนอมา  ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอชื่ อคณ ะกรรมการคนที่  3  ครับ   เชิญ คุณ ธนภั ท ร               
พีรนันทสิทธิ์ ครับ 
 

นายธนภัทร   พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ       

คุณเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3  ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ  (สมาชิกฯ รับรองถูกต้องนะครับ)  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นคณะกรรมการคนที่ 3 อีกไหมครับ 

(ไม่มีนะครับ) เป็นอันว่า คุณเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ  ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการคนที่ 3 ตามที่สมาชิกฯ เสนอมา  เมื่อสมาชิกเสนอชื่อครบ
จ านวน 3 ท่านแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
ความเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 ท่านที่เสนอมาเป็น    
คณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมือง      
สุไหงโก-ลก ขอให้ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ    
ไม่มีนะครับ 

 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ ป ระชุ ม   อนุ มั ติ ให้ ความเห็ นชอบ ในการคั ด เลื อก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
สุไหงโก-ลก จ านวน 3 ท่าน คือ 1. นายเรวัต  อุมา  2. นายเกษม  บุญ
ทิพย์  3.นายเจ๊ะดอหะ  เจ๊ะซอ)  

 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญัตติ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงิน
สะสม  

นายอนันต์   อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ สุไหงโก-ลก ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี  

/ญัตติที่ 1... 
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 ญัตติที่ 1  ของส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ 

   

นางสุชาดา   พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89/1 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่ สุดที่  มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่  29 สิงหาคม 2562
ปลั ดกระทรวงมหาดไทยโดยความ เห็ นชอบของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน า
เงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน (ด้านที่ 4ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว) เพ่ือด าเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ Land Mark ในศูนย์บริการ
นั กท่ องเที่ ย ว  ตามแบบและประมาณ การกองช่ าง งบประมาณ 
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั งที่ 1 พ.ศ.2562 
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไม่ได้ตั งงบประมาณ
เพ่ือการนี ไว้ 

      เหตุผล 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาสตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการบริหารจัดการศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการค้าชายแดน และอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2562 ให้บริหารจัดการศูนย์ดังกล่าว โดย
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้เปิดให้บริการแล้วตั งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
เป็นต้นมา สภาพปัจจุบันภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีห้องโถง
นิทรรศการซึ่งมีเพียงภาพวาดฝาผนังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสยัง
ขาดความน่าสนใจในการน าเสนอและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ส าหรับการเป็น
จุดแลนด์มาร์คของเมืองที่จะเป็นจุดขาย เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เมืองรองและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื นที่ รวมทั งส่งเสริมนโยบายเมืองต้นแบบ 
สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอใช้
เงินสะสมในการปรับภูมิทัศน์ Land Mark ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
จ านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อไป นางสุชาดา  
พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้

ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม)  
 

ญัตติที่ 2  ของส านักการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4)  พ.ศ. 2561  ข้อ  89  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น  ดังนั น  จึงขอใช้เงินสะสมเทศบาล  เพ่ือด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ    ชุดเครื่องขยายเสียง    โดยมีรายละเอียดและราคา
ประกอบการพิจารณา  ดังนี  

      ชุดเครื่องขยายเสียง       จ านวน   193,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องขยายเสียง  ประกอบด้วย 1. เครื่องผสม

สัญญาณเสียงอนาล็อก 10 ชาแนล 4 โมโน 3 สเตอริโอ 4 ไมค์ จ านวน 1 
เครื่อง 2. Audiophile 31 – Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ 
Feedback Detection System จ านวน 1 เครื่อง 3. Poweramplifier PA 
สเตอริโอ 1200W x 280 hm จ านวน 1 เครื่อง 4. ล าโพงตู้ 12 นิ ว 2 ทาง 
700 วัตต์ Two-way Speaker ที่ 8 โอห์ม จ านวน 4 ตู้  5. ชุดไมค์ลอย มือ
ถือคู่ ย่าน UHF จ านวน 1 ชุด 6. ไมโครโฟน ไมค์แบบไดนามิก มีสวิตซ์ เปิด 
(ON)/ปิด (OFF) จ านวน 1 ตัว  7. ตู้ เหล็ก อลูมิ เนียม  R10-3D 3 ฝา  
จ านวน 1 ตู้  8. ปลั๊กรางจ่ายไฟส าหรับติดแล็ค จ านวน 1 เครื่อง และ
อุปกรณ์พร้อมค่าแรงติดตั ง  (ราคาท้องตลาด)   

      เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณสนามฟุตซอล  จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องขอใช้เงินสะสมที่มีอยู่ในการจัดซื อชุดเครื่องขยายเสียง  เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  และรายการดังกล่าวอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2565) จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม จ านวน 193,000 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา   ครับ 

/นาบอับดุลมุตตอเล็บ... 
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นายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้านายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยาก

ทราบว่า ชุดเครื่องขยายเสียง มีทั งหมด 8 อย่าง ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้
ใส่ราคามาด้วยอย่างละกี่บาท เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบด้วย 
ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี ครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
    

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    เนื่องจากทางส านักการศึกษาได้รับการประสานงานจากชมรมฟุตซอล 

เทศบาเมืองสุไหงโก-ลก ในเรื่องการขอสนับสนุนชุดเครื่องเสียงเพ่ือใช้งานใน
สนามฟุตซอล และเทศบาลได้เห็นถึงความจ าเป็น เนื่องจากมีการใช้สนาม
ฟุตซอลบ่อยครั งและต้องมีการเช่าเครื่องเสียงทุกครั งที่มีการจัดแข่งขัน โดย
ให้ทางชมรมได้เสนอรูปแบบและราคาชุดเครื่องเสียงมา ซึ่งราคาที่เสนอมา
นั นเป็นราคายอดรวมไม่ได้แยกราคาของแต่ละอย่าง  

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้

ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม)  
 

ญัตติที่ 3  ของกองสวัสดิการสังคม  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   4)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ  ๘๙  
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบ  ดังนั น  จึงขอใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาล  จ านวน 1,712,700  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ตามโครงการดังต่อไปนี  
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทรายทอง  
งบประมาณ  จ านวน  1  แห่ง  งบประมาณ  145,000  บาท  (หนึ่งแสน
สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้สูงอายุและผู้พิการ
แบบบูรณาการจ านวน  1  แห่ง  งบประมาณ  120,000  บาท        
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

/3.โครงการ... 
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3. โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพชุมชนกูโบร์  ขนาด 6 ม.x6 ม. พื นที่
ไม่น้อยกว่า  36  ตรม.  จ านวน  1  แห่ง  งบประมาณ  432,100  บาท  
(สี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
4. โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพชุมชนตันหยงมะลิ ขนาด 4 ม.x15 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า  60 ตรม. จ านวน 1  แห่ง งบประมาณ 644,000  บาท  
(หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับการส่งเสริมและฝึก
อาชีพกลุ่มอาชีพ       ท าผ้าปาเต๊ะ  ดังนี  
1. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี   จ านวน  2  ชุด  งบประมาณ  9,000  บาท  
(เก้าพันบาทถ้วน) 
2. โต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน  5  ตัว  งบประมาณ  10,000  บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
3 . โต๊ ะอ เนกประสงค์ส าหรับ รีดผ้ า  จ านวน  1   ตั ว  งบประมาณ       
3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน) 
4. โต๊ะอเนกประสงค์ส าหรับตัดผ้า  จ านวน  1  ตัว  งบประมาณ  
10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  เพ่ือใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับการส่งเสริมและฝึก
อาชีพกลุ่มอาชีพ       ท าผ้าปาเต๊ะ  ดังนี  
1. จักรอุตสาหกรรม  จ านวน  7  ตัว  งบประมาณ  112,000  บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
2. จักรรังดุม  จ านวน  2  ตัว  งบประมาณ  23,000  บาท  (สองหมื่น
สามพันบาทถ้วน) 
3. จักรโพ้ง  จ านวน  2  ตัว  งบประมาณ  55,600  บาท  (ห้าหมื่นห้า
พันหกร้อยบาทถ้วน) 
4. หุ่นจ าลองชาย  จ านวน  5  ตัว  หญิง  จ านวน  5  ตัว  งบประมาณ  
25,000 บาท   (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพ่ือใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับการส่งเสริม
และฝึกอาชีพ    กลุ่มอาชีพท าผ้าปาเต๊ะ  ดังนี  

   1. เตารีดไอน  า  จ านวน  2  ตัว  งบประมาณ  30,000  บาท  (สามหมื่น 
   บาทถ้วน) 

2. เครื่องตัดผ้าไฟฟ้า  จ านวน  3  ตัว  งบประมาณ  30,000  บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  เพ่ือใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับการส่งเสริมและฝึก
อาชีพกลุ่มอาชีพทอผ้า  ดังนี    
1. กี่กระตุก  จ านวน  3  ตัว  งบประมาณ  45,000  บาท  (สี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  
2. ชุดกรอด้ายพร้อมระวิง  จ านวน  4  ชุด  งบประมาณ  4,000  บาท  
(สี่พันบาทถ้วน) 

    3. ชุดม้าม้วนด้ายพร้อมที่หนีบด้าย  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ   
    5,000  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 

/4.ชุดเดิน... 
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    4. ชุดเดินด้ายพร้อมลังหลอด  จ านวน  1 ชุด  งบประมาณ 10,000 บาท  
     (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากยังขาดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งเสริมกลุ่มฝึกอาชีพต่างๆ ซึ่ง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติมครั ง   
ที่  1  พ.ศ.2562  ดังนั น  จึงขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมา
ด าเนินการตามรายการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเรียนมาเพ่ือน าเรียนสภา
เทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน 1,712,700  บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อไปนางสุชาดา       
พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา   ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าพเจ้านายอับดุลมุตตอเล็บ   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมต้อง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นถึงความส าคัญของ
ชุมชนแต่ละชุมชน ซึ่งตอนนี ชุมชนมีทั งหมด 29 ชุมชน แต่ถ้าเป็นไปได้ผม
อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้เห็นถึงความส าคัญของชุมชนอ่ืนบ้าง 
อย่าไดใ้ห้ความส าคัญกับชุมชนบางชุมชน ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายอีกไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้

ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม)  
 

ญัตติที่ 4  ของกองช่าง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น          
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

/เมื่อได้รับ... 
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เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล  
จ านวน  1,992,000  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เพ่ือด าเนินการ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล 
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,992,000 บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

      เหตุผล 
 เนื่องจากสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ก่อสร้าง
ประมาณปี 2545 ภายในประกอบด้วย อาคารห้องน  า ศาลาที่พัก ป้อม
ยาม ลานอเนกประสงค์ น  าพุ ไม้ดอก ไม้ประดับทางเท้า ระบบไฟฟ้าและ
อ่ืนๆ บางส่วนได้ช ารุดเสียหายและเสื่อมสภาพไปตามเวลา มีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้ดูสวยงามเรียบร้อยและการใช้สอยให้ได้
ประโยชน์ได้ตลอดเวลา เพ่ือรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามา
พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย  ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เพ่ิมเติม ครั งที่  1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื นฐานดังนั น จึง
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมาด าเนินการตามโครงการที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม จ านวน 1,992,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้

ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม)  
 

ญัตติที่ 5  ของกองช่าง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
/การเก็บ... 
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การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล  
จ านวน 18,058,000  บาท (สิบแปดล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)เพ่ือ
ด าเนินการ   

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวรคามินทร์       
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 305.00 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 3,125.00 ตารางเมตร และปรับปรุงทางเท้า
ยาวรวม 618.00 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล  เป็นเงิน  
2,630,000  บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน  า
และทางเท้า ถนนชื่นมรรคาผิวจราจรกว้าง 8.60-9.70 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 301.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 3 ,110.00 ตาราง
เมตร รางน  ากว้างภายใน 0.45 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร และปรับปรุง
ทางเท้ายาวรวม 504.00 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล  
เป็นเงิน 2,772,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์   
ซอย 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย   4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล เป็นเงิน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)    

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมฝารางน  า ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 11/1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  7.25 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 377.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,733.00 ตาราง
เมตร ฝารางน  า ยาวรวม 754.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 2,371,000 (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมฝารางน  า ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 11/3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.90 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 457.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 2 ,700.00 ตาราง
เมตร ฝารางน  า ยาวรวม 914.00 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 2,427,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน  า 
ถนนเจริญเขต ซอย 17 (หมู่บ้านมะลิวัลย์)  ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 110.00 เมตร หรือมีพื นที่ ไม่น้อยกว่า 
715.00 ตารางเมตร รางน  ากว้างภายใน 0.50 ยาวรวม 222.00 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,395,000 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

/-โครงการ... 
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- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน  า 
    ถนนชุมชนกือบงกาแม (ข้างโรงเรียนแสงธรรมวิทยา) ผิวจราจรกว้าง 

4.70-5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 232.00 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 1,293.00 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) รางน  ากว้างภายใน 
0.40.00 เมตร ยาวรวม 106.00 เมตรและรางน  ากว้างภายใน 0.50 
เมตร ยาวรวม 358.00 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็น
เงิน 2,743,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน  า 
ถนนภายในชุมชนศรีอามาน ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 173.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 813.00 ตารางเมตร ท่อ 
คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาวรวม 346.00 เมตร (พร้อมบ่อพัก,รางวี)
และรางน  ากว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1,665,000 บาท (หนึ่งล้านหก
แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

      - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในชุมชน 
ซรีจาฮายา ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 
358.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,907.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 1 ,415,000 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

      เหตุผล 
 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนถนนช ารุดเสื่อมสภาพ 
บางสายมีสภาพเป็นดินลูกรังและถนนลาดยาง ซึ่งช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
และยังไม่มีคูระบายน  า เมื่อเกิดฝนตก ท าให้น  าท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นและ
การสัญจรไปมาไม่สะดวก ดังนั น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และรองรับการ
ขยายตัวของบ้านเมือง เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่
จะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565) เพ่ิมเติม ครั งที่ 1 พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 
2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื นฐาน
เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูงจึงไม่สามารถโอน
งบประมาณมาตั งจ่ายได้ และหากรอใช้งบประมาณประจ าปีมาแก้ไขปัญหา
นี จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะอาจได้รับอันตรายจากการ
ใช้ถนนเหล่านี  เป็นเส้นทางคมนาคม ดังนั น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลมาด าเนินการตามโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

/จึงเรียนมา... 
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จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม  จ านวน 18,058,000 บาท (สิบแปดล้านห้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) ต่อไป นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้

ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
 

มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม)  
 

ญัตติที่ 6  ของกองช่าง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
   

นางสุชาดา   พันธ์นรา     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ .ศ. 2561ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ดังนั น จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล  
จ านวน 1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)เพ่ือด าเนินการ
จัดซื อครุภัณฑ์กีฬา   

     งบลงทุน (งานสวนสาธารณะ) 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์กีฬา 

-เพ่ือจัดซื อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั ง จ านวน 3 ชุด ๆ ละ  
500,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
แต่ละชุด ประกอบด้วย 

     1.อุปกรณ์บริหารสะโพกแบบยืนบิดตัว 3 ที    จ านวน 3 เครื่อง    
     2.อุปกรณ์บริหารร่างกาย     จ านวน 3 เครื่อง   
     3.อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ แบบบาร์โหนยกตัว จ านวน 3 เครื่อง  
     4.อุปกรณ์ดันราวยกตัวคู ่    จ านวน 3 เครื่อง  
     5.อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ แบบเดี่ยว  จ านวน 3 เครื่อง 
     6.อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (ถีบ-ดึง-ยกตัว) จ านวน 3 เครื่อง    
     7.อุปกรณ์บิดตัววงล้อเดี่ยว     จ านวน 3 เครื่อง    
     8.อุปกรณ์บริหารเอว 3 สถานี    จ านวน 3 เครื่อง 
     9.อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องคู่   จ านวน 3 เครื่อง 

/10.อุปกรณ์... 
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     10.อุปกรณ์บริหารขา สะโพกแบบก้าวเดินเดี่ยว  จ านวน 3 เครื่อง    
     11.อุปกรณ์กรรเชียงบก      จ านวน 3 เครื่อง 
     12.อุปกรณ์ดัดหลัง บาร์ปีนป่าย   จ านวน 3 เครื่อง    
     13.บริหารกล้ามเนื อหน้าท้องแบบกระดานหก  จ านวน 3 เครื่อง 
     14.บริหารเอวสะโพกแบบราวสะพาน   จ านวน 3 เครื่อง 
     15.อุปกรณ์บริหารหลัง ดัดหลังแบบคู่   จ านวน 3 เครื่อง 
     16.อุปกรณ์บริหารสะโพกแกว่งตัวคู่   จ านวน 3 เครื่อง   
     17.บริหารกล้ามเนื อแขน ขา แบบแนวราบ  จ านวน 3 เครื่อง 
     18.บริหารแขน หัวไหล่ มือ แบบวงล้อหมุน  จ านวน 3 เครื่อง 
     19.ล้อหมุนบริหารไหล่     จ านวน 3 เครื่อง 
     20.อุปกรณ์บาร์โหนไต่ห่วง    จ านวน 3 เครื่อง    

โดยติดตั งภายในสวนสาธารณะรื่นอรุณ สวนมิ่งขวัญประชาและบริเวณ
สนามกีฬามหาราช 

เหตุผล 
 เนื่องจากเครื่องออกก าลังกายที่ติดตั งภายในสวนรื่นอรุณ สวนมิ่ง
ขวัญประชาและสนามกีฬามหาราช ได้ช ารุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 
ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่มาใช้บริการว่าเครื่องออก
ก าลังกายภายในสวนดังกล่าว ผุพัง มีสนิมเป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ 
และเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้น
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ข้อ 2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่ งเป็นการบริการ
ประชาชนและสังคม ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลฯ 
ดังนั น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลมาด าเนินการตามโครงการที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น   

จึงเรียนมาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาลโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม  จ านวน 1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อไป     
นางสุชาดา  พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  หรือจะอภิปรายขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล    ไม่มี 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้ความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอมา ขอให้

ยกมือครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
/มติทีประชุม... 
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มติที่ประชุม    สมาชิกฯ  อนุมัติ   12   เสียง    
สมาชิกฯ  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
งดออกเสียง     -     เสียง 

(มติที่ประชุม  อนุมัติให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสม)  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  

เชิญ คุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
 

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาล ผมทราบข่าว

มาว่าจะมีการประชุมจัดงานเมาลิด ผมอยากเสนอว่าให้มีการจัดงานที่
ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆ มา เพ่ือเป็นหน้าตาของเทศบาล ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาเทศบาล จริงๆ 

แล้วเทศบาลก็อยากจะจัดงานให้ใหญ่ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้ตั งไว้มี
อัตราและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคมได้ชี แจงในเรื่องของงบประมาณ 

 

นายอิสมะแอ   ยูนุห์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  โครงการจัดงานเมาลิดปีนี  ทางเทศบาลได้ตั งงบประมาณไว้ จ านวน 

300 ,000  บาท  ส่ วนรูปแบบของการจัด งานก็จะมี การประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อเสนอรูปแบบในการจัดงานให้ดีขึ นกว่าปีที่ผ่านๆ มา 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม มีสมาชิกท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาลฯ   สอบถามอะไรอีกไหมครับ เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
  

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   งบประมาณ จ านวน 300,000 บาท ผมถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมาก 

ครับ ผมอยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้เพ่ิมงบประมาณอีกนิดหนึ่ง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงานท่ีจัดให้ใหญ่กว่าที่ผ่านๆ มา   
 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เนื่องจากว่างบประมาณที่ตั งไว้ จ านวน 300,000 บาท เป็นงบประมาณที่

ผ่านสภาเทศบาลอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการตั งงบประมาณก็ได้ตั ง 
 

/งบประมาณ... 
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    งบประมาณสูงกว่าที่ผ่านๆ มาอยู่แล้ว  ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิ 
การสังคมชี แจงงบประมาณของปีที่แล้วให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 

 

นายอิสมะแอ   ยูนุห์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม โครงการจัดงานเมาลิดของปีที่แล้ว ตั งงบประมาณไว้ 50,000 บาท เพราะ

ทางเทศบาลได้จัดงานเล็กๆ ไม่ได้ยิ่งใหญ่มาก  ส่วนงบประมาณของปีนี  ตั ง
งบประมาณไว้ 300,000 บาท ซึ่งได้ตั งงบสูงกว่าปีที่แล้ว 250,000 บาท 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม มีสมาชิกท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาลฯ   สอบถามอะไรอีกไหมครับ เชิญคุณกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล  ครับ 
 

 

นายกิตติศักดิ์   กังวานโยธากุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่อง

อยากจะน าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี  
 เรื่องท่ี 1  กล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ณ ตอนนี มีกล้องเสียค่อนข้างมาก 

ฝากท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับ 
 เรื่องท่ี 2 นกพิราบบริเวณถนนวงศ์วิถี ตอนนี บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่นอน

ของนกพิราบแล้ว ท าให้มีกลิ่นมูลของนก ท าให้เสียบรรยากาศและเป็น
อันตรายต่อชาวบ้านด้วย 

 เรื่องท่ี 3 ถนนสายเอเชีย บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล ซึ่งจะ
เกิดเหตุบนท้องถนนบ่อยครั ง ฝากท่านนายกเทศมตรีแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วยครับ 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เรื่องกล้องวงจรปิด ทางเทศบาลจะประสานกับต ารวจ เข้าไปส ารวจดูว่ามี

กล้องของทางความมั่นคงรับผิดชอบอยู่ไหม ถ้ามีจะได้แจ้งทางความมั่นคง
ทราบแลแก้ไขต่อไป  ส่วนเรื่องนกพิราบถนนวงศ์วิถี ทางเทศบาลได้ลงพื นที่
พบปะกับผู้ประกอบการบริเวณดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งว่างดให้อาหารนก
บริเวณดังกล่าว และเรื่องถนนสายเอเชีย บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาล เดี๋ยวจะมอบหมายงานเทศกิจร่วมกับจราจรเข้าไปจัดระเบียบถนน
ดังกล่าว 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   อะไรอีกไหมครับ เชิญคุณอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา  ครับ 
  

นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมอยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาเรื่องกล้องวงจรปิดบริเวณ 

ทางเข้ามัสยิดคอกไก่ เนื่องจากล่าสุดมีขโมยยกตู้บริจาคออกไปจากมัสยิด 
ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการติดตั งกล้องวงจรปิดตั งแต่ปากทางเข้าซอย และ
บริเวณมัสยิด  และอีกหนึ่งเรื่องอยากจะให้ทางเทศบาลจัดท าป้ายบอกทาง
ทางออกไปชุมชนอริศรา ขอบคุณครับ 

/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ในส่วนของป้ายบอกทาง ทางออกไปชุมชนอริศรา จะมอบหมายให้ทาง

ส านักปลัดเทศบาลได้เข้าไปส ารวจเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

อนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไร 
ประธานสภาเทศบาลฯ   อีกไหมครับ เชิญคุณธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์  ครับ 
 

นายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมมีเรื่องอยากจะน าเสนอที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา คือ อยากให้มีการ 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนมิ่งขวัญประชา และอยากจะให้ทางเทศบาลได้เข้า
ไปจัดระเบียบบริเวณลานจอดรถที่เป็นลาดยางจะมีเด็กแว้นเข้ามาขับ
มอเตอร์ไซค์ซิ่ง ยกล้อ  ท่อดัง ประกอบกับจะมีเด็กเล็กๆ เข้ามาวิ่งเล่น
บริเวณดังกล่าว เกรงว่าเด็กๆ จะได้รับอันตรายได้ ขอบคุณครับ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสุชาดา  พันธ์นรา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี การปรับภูมิทัศน์สวนมิ่งขวัญประชา ตอนนี ทางเทศบาลได้มีการปรับภูมิ

ทัศน์ลานน  าพุพร้อมกับปรับปรุงห้องน  าอยู่ ส่วนเรื่องการจัดระเบียบบริเวณ
ลานจอดรถที่มีเด็กแว้นมาซิ่งมอเตอร์ไซค์ เดี๋ยวจะมอบหมายงานเทศกิจ
ร่วมกับจราจรเข้าไปจัดระเบียบความเรียบร้อยให้ 

 

นายอนันต์  อับดุลรอมาน   ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาลฯ   หรือจะสอบถามอะไรในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับถ้าไม่มี บัดนี เราก็ 
     ได้ประชุมมาครบถ้วนตามระเบียบวาระทุกประการแล้วผมขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.5๐  น. 
 

(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม/ถอดไฟล์บันทึกเสียง 
 (นายอีรูวัณ  อารีฟินทร์  ) 
 

(ลงชื่อ)            รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 
         (นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร) 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั งที่ 2  ประจ าปี ๒๕62 แล้ว  
เมื่อวันที่  14   ตุลาคม   ๒๕62 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายยาวารี    บินสอเลาะ) 
(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายเกษม   บุญทิพย์) 

(ลงชื่อ)        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอมรัน      อุเซ็ง) 
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สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน   2562 
 
 
  (ลงชื่อ)       ประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
          (นายอนันต์  อับดุลรอมาน) 

 


